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KONFIRMATION I ENGUM KIRKE sT. bEdEdAG
Fredag den 17. maj, st. bededag, var en festdag 
i Engum kirke for de 20 konfirmander og deres 
familier. Konfirmanderne her nævnt i vilkårlig ræk-
kefølge: Agnes Krabbe, Andreas Feldt, Caroline 
Fruergaard Liltorp, benjamin Agerskov damborg, 
Emmy benedikte Keying Lingren Larsen, Frederik 
Krogh danielsen, Ida Marie Hansen, Jens brorson 
Petersen, Ida Wilstrup Holst, Magnus damgaard 

skaaning, Johanne Marie søgaard Christensen, 
Marcus Kirckhoff Petersen, Karoline Egeskjold 
Rauff, Melvin søgaard Harritz Haargaard, Marie 
Nørgaard Thormann, Mike Hedemand Poulsen, 
Maya bruslund Pedersen, sebastian Nautrup sti-
sen, Mille Christine Jørgensen, Tobias Fly bauns-
gaard.
 Tekst og foto: G.S. 



Sådan er der af  og til nogle, der siger til mig – oftest 
på andres vegne. Og det er godt. I hvert fald, når det 
ikke er for sent, og det kan nås. Bedre ville det være, 
hvis man straks, når man ønskede besøg af  præsten, 
ringede til hende eller ham. Eller fik sin familie eller 
nabo til at gøre det.
For vi vil gerne komme. Det er en vigtig del af  vores 
arbejde at stå til rådighed for samtale og besøg.
Når man ønsker besøg, behøver det ikke at være, 
fordi der er noget særligt, man vil tale om, og det 
behøver ikke at have noget med kristendom at gøre. 
Det kan det være, men det kan også være sygdom, 
sorg, ensomhed, bekymring, angst eller, hvad der nu 
kan fylde os. 
Det kan endda være, at man blot har lyst til at hilse 
på sin sognepræst.
Også det kommer vi gerne for.

Jeg har gennem mine mange præsteår i arresten, på 
Varmestuen, på gaden, sygehuset og hospice haft rig-
tig mange samtaler dagligt. Om alt. Og intet. Med høj 
og lav. Bums og boss. Min erfaring er, at det stort set 
er det samme, der giver os glæde og det samme, der 
gør os fortvivlede. Noget af  det sværeste er ikke at 
have nogen at dele hverken glæden eller sorgen med.
Jeg tror på, at delt smerte mister lidt af  sin kraft, og 
at det kan være hjælpsomt at lette sit hjerte. Nogle 
gange endda til en, der ikke er en del af  ens almindelige 
netværk. Derudover har præsten tavshedspligt, og 
der føres ingen journaler.  
Opfodringen skal derfor være: Vil du gerne have 
besøg af  præsten, så kontakt os. Vi står til rådighed. 

Inge Pilegaard 3031 5960 
og  Michael Berghof   9117 4060

Kirketjener/graver, Tina Clemmensen har 
været sygemeldt i foråret, hvorfor der har væ-
ret et reduceret antal arbejdstimer til rådighed 
på kirkegården, idet afløser, Johannes Gre-
gersen er ansat på deltid. Tina Clemmensen 
forventes retur på fuld tid efter sommerferien.

Dan Varling er pr. 1. juni ansat som kirkesan-
ger ved Engum kirke og vil - sammen med 
medlemmer fra kirkekoret deltage i søndags 
gudstjenester  - og kirkelige handlinger.

” VI VILLE NU GERNE
HAVE HAFT bEsøG AF PRæsTEN….”

PERsONALE NyT

Anne Louise Krogh
Anne Louise Krogh er sommeren 2019 blevet fastansat ved 
Engum kirke for at fortsætte det værdifule arbejde med bør-
ne- og voksenkor, minikonfirmander, babysalmesang m.v.
Her omgivet af  glade børn til øvetime i konfirmandlokalet 
– hentet fra og bragt til skolen af  Anne Louise – et unikt 
fællesskab og samarbejde…
 Tekst og foto: G.S.



Luther fra Wittenberg - men hvem, hvad og hvor?  
500 års jubilæet i 2017 for Luthers oprør mod paven i Rom med 95 teser på kirkedøren i Wittenberg 
blev også markeret med en Lutherdag i Engum kirke, bl.a. med Sigurd Barrett.
Efterfølgende tog Henning Thomsen og Arne Mølgaard initiativ til at invitere alle interesserede med på 
en selvfinansieret sognetur til Wittenberg for at se og høre nærmere om Luther. 
I juni måned deltog en gruppe på 32 personer i en 6 dags tur med bus og  indkvartering i den gamle bydel 
i Wittenberg. Man fulgte Luthers fodspor i Wittenberg, Torgau og Leipzig – med righoldige detaljer og 
informationer om Luther, samtiden og historien op til nu, hvor Wittenberg - beliggende i daværende 
Østtyskland – i dag fortsat bærer præg af  tiden før genforeningen i 1989 med en befolkning, hvor kun 
15 – 18 % tilhører et trossamfund. Dette og meget mere… blev forevist og fortalt af  Henning Thomsen, 
der i 2011 har læst og boet i byen sammen med sin hustru og børn. På billedet har deltagerne under en 
byrundtur taget opstilling på trappen til det gamle rådhus i Wittenberg. Tekst og foto: G.S.

Sogneudflugt 
Sogneudflugten har en lang tradition bag sig. Menighedsrådet og sognepræst Michael Berghof  stod i spidsen 
for turen til Christiansfeld og Haderslev.
Brødremenigheden i Christiansfeld – en evangelisk-luthersk frimenighed - og de bevaringsværdige huse 
i centrum – alt fra slutning af  1700- tallet. I dag er Christiansfeld et af  de 10 verdenskultur-arvsteder i 
Danmark – i øvrigt med Birgitte Lamp fra Bredal som manager - og indgår i samarbejde med Kongernes 
Jelling og Nationalparken Vadehavet. 
Efter frokost i Christiansfeld blev turen rundet af  med besøg i Hertug Hans Kirken i Haderslev og stående 
kaffe på vej hjemover ved Skamlingsbanken inden de ca. 40 deltagere på billedet inkl. også sognepræst 
Inge Pilegaard igen var retur til præstegården. Tekst og foto: G.S.

KIRKEN – AKTIVITETER –  EN dEL AF FæLLEssKAbET…



adrESSEr
Sognepræster
Inge Pilegaard Thomsen
Tlf. 3031 5960
ipt@km.dk

Michael Berghof
Tlf. 9117 4060
mibe@km.dk

Graver/kirketjener
Tina Clemmensen
Johannes Gregersen
Tlf. 4249 5329

Kirkeværge
Arne Mølgaard
Østervang 22,
Assendrup,
Tlf. 2045 2658

Organistvikar:
Kontaktperson
Tove Mathiassen
4062 7784

Leder af børnekor:
Anne Louise Krogh
Tlf. 2077 9982
alk@annelouisekrogh.dk

KirKEbil
Hvis man ønsker at benytte 
kirkebilen i forbindelse med 
gudstjeneste, skal man rin-
ge til Vejle Taxa, tlf. 7020 
1222. Turen er gratis.

Kirkebladet ligger også 
på www.engumkirke.dk

Kirkebladet udgives af
Engum menighedsråd.
Tryk: Tinglev Bogtrykkeri

GUdSTJENESTEr

JuLi:

Søndag den 07. juli 
Ingen gudstjeneste.

Søndag den 14. juli kl. 10 
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag den 21. juli 
Ingen gudstjeneste.

Søndag den 28. juli kl. 10 
Gudstjeneste: Michael Berghof.

AuGuSt:

Søndag den 04. august kl. 10 
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Søndag den 11. august kl. 10 
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag den 18. august kl. 10 
Gudstjeneste: Michael Berghof  
Udendørs gudstjeneste ved udsigtspunkt, Skovhavevej, Ulbækhus. 
Efterfølgende serveres boller og kaffe i det fri.

Søndag den 25. august kl. 10 
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

September:

Søndag den 01. september kl. 10 
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Søndag den 08. september kl. 10 
Gudstjeneste: Michael Berghof.

Søndag den 15. september kl. 10 
Høst-familiegudstjeneste: Inge Pilegaard 
Anne Louise Krogh og kirkens kor medvirker 
Efterfølgende er der pandekager ved konfirmandlokalet.

Søndag den 22. september kl. 10 
Gudstjeneste: Inge Pilegaard.

Søndag den 29. september kl. 10 
Gudstjeneste: Michael Berghof.

program for indre mission ligger i våbenhuset.


